
 
LABORATÓRIO DE QUÍMICA, BIOQUÍMICA E FÍSICA: 

 
 

As  aulas  práticas  de  várias  disciplinas  do  curso  de  Ciências  – 

Habilitação  Plena em Biologia  desenvolvem-se  em laboratórios 

devidamente projetados e construídos, com a infra-estrutura necessária no 

que se  refere às redes elétrica, hidráulica e de gás, balcões e mesas de 

trabalho, etc. Dentre as   várias disciplinas que se  utilizam destes 

laboratórios  para as atividades práticas, incluídas nos respectivos Planos 

de Curso, podemos citar: Anatomia Humana, Botânica, Zoologia, Ecologia, 

Geologia,  Química,  Física, Bioquímica, além de outras  sub-áreas 

abordadas em Biologia Geral, tais como Histologia E Biologia Celular. 

Estes laboratórios ocupam, atualmente, uma área aproximada 

de 380 m
2
, distribuídos em quatro grandes laboratórios. 

 

Identificação 
do 
Laboratório 

Quantidade 
de 
Máquinas Descrição das Máquinas 

Espaço 
Físico (m²) 

Capacidade 
de Pessoas 

Química, 
Bioquímica e 

Física. 

3 Ph Metro de Bolso com 
Eletrodo direto 

100 m² 70 

1 

Ph Metro de Bancada com 
medição, indicação e 
compensação de 
temperatura 

3 Balança eletrônica semi 
analítica Marca Marte 

1 Balança analítica Marca 
Bioprecisa 

5 Agitadores clave 20 litros 

1 Estufa de esterilização e 
secagem 

1 Chapa aquecedora 

1 Capela para exaustão 

1 Destilador de água 

10 Pipetador de volumes 
ajustável 10/100ul. 

10 Pipetador fixo de 
capacidade de 100ul. 

2 Pipetador fixo com 
capacidade de 10ul. 

1 Peneira para análise 
granulométrica 20 

1 Peneira para análise 
granulométrica 60 

1 Peneira para análise 
granulométrica 500 

1 Alicate Amperímetro 



4 Cronômetro analógico 

1 

Espectrofotômetro 
coleman com faixa de 
comprimento de onda de 
330NM a 1000NM. 

70 Banquetas 

6 

Balcões de granito, 
contendo instalação 
elétrica, de gás, de água, 
com pias de tipo cuba de 
inox. 

4 Armários para guarda de 
materiais 

1 Chuveiro 

1 Lava-olhos 

1 Quadro de avisos 

1 Tela para projetor 

1 Lousa branca para pincel 

 
 
 

Vidrarias de Química diversas 
08 kits de Física (ótica, elétrica, mecânica, eletromecânica, 

eletromagnética)  Reagentes  diversos:  ácidos,  sais,  óxidos,  bases  e 

compostos orgânicos. 

 

LABORATÓRIO DE ANATÔMIA HUMANA. 
 

Identificação 
do 
Laboratório 

Quantidade 
de 
Máquinas Descrição das Máquinas 

Espaço 
Físico (m²) 

Capacidade 
de Pessoas 

Laboratório de 
Anatomia 
Humana  

50 Banquetas 

80 m² 50 

1 Armário para guarda de 
materiais 

1 Lousa branca para pincel 

1 Tela de Projeção 

4 Cubas de inox para 
guarda dos materiais 

6 Bancadas de aço inox 
para dissecção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAL BIOLÓGICO: 
 

Diversos materiais anatômicos fixados em formol ou álcool. 
 
 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA E IMUNOLOGIA 
 

Identificação 
do 
Laboratório 

Quantidade 
de 
Máquinas Descrição das Máquinas 

Espaço 
Físico (m²) 

Capacidade 
de Pessoas 

Laboratório de 
Microscopia 

1 Auto clave 0 litros 

80 m² 50 

1 Banho Maria com controle 
de temperatura 

1 Banho sorológico com 
controle de temperatura 

16 Estereomicroscópio 
binocular 

1 Estereomicroscópio 
trinocular 

16 Microscópio binocular 

1 Microscópio trinocular 

1 
Estrutura de B.O.D. de 155 
litros ou 60 frascos de 
B.O.D. 

1 Centrífuga de 8 tubos 

1 Centrífuga Fanem de 4 
tubos grandes 

1 Contador de Células 

4 Bancadas de madeira para 
microscopia 

50 Banquetas 

1 Lousa branca para pincel 

1 Tela de projeção 

2 Armários para guardar 
materiais 

1 Pia 

1 TV 29'' 

1 Videocassete 

1 Câmera para microscópio, 
entrada de TV e Datashow 

1 Cabo de Fonte de Energia 

1 Câmera de fluxo laminar 

1 Geladeira Duplex 

80 Conjunto de laminas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS NATURAIS 
 

Identificação 
do 
Laboratório 

Quantidade 
de 
Máquinas Descrição das Máquinas 

Laboratório de 
Botânica, 

Zoológica e 
Geológica 

1 Estetróscopio de bolso 

1 Altímetro 

5 Paquímetro 

1 Binóculo de 10x50mm 
emborrachado 

3 Facões 

1 Canivete de bolso 

1 Rastelo de mão 

1 Enxada de mão 

3 Pás de mão 

1 Pá 

1 Enxada 

1 Taiadeira 

1 Marreta 

1 Tesoura de poda 

1 Tesourão 

1 Trena 25 metros 

1 Câmera escura para 
fotografia 

1 Podão 

4 Compressores de ar para 
aquário 

2 Aquários 200 litros 

1 Aquário de 100 e 50 litros 

2 Terrário de 50 litros 

10 Pinças metálicas 

10 Bisturis 

10 Bandeja 



 

LABORATÓRIO L-01 - Laboratório de Química Orgânica, Inorgânica e 
 

Química Farmacêutica (Química I) 
 

O laboratório de Química Geral, denominado L-01, apresenta área de 

100,0 m
2
. Neste laboratório, são ministradas as disciplinas de Química Geral 

e Inorgânica, Química Analítica, Química Farmacêutica, Química Orgânica, 

Farmacotécnica e Farmacotécnica Homeopática, entre outras. 

As bancadas do Laboratório de Química Geral (L-01) são construídas 

em granito preto, sendo que cada uma das 6 bancadas, são equipadas com 

pias com profundidade de 40 cm, bicos de gás, bicos para tomada de água, 

bombas  de  vácuo,  saída  de  água,  implicando  assim  numa  redução  da 

circulação dos alunos no laboratório. Ao fundo do laboratório, encontram-se 

instalados  dois  armários  para  acondicionamento  de  reagentes  químicos, 

assim como equipamentos de pesagem, estufas, capelas, entre outros. 

O sistema de segurança deste ambiente é composto de chuveiros; 
 

lava-olhos, saídas de emergência, capelas, sistema de controle de gás etc. 
 

A preparação das aulas bem como requisição de materiais para as 

aulas,   geralmente  é  realizada  pelos  docentes,  os  quais  requisitam  o 

agendamento do laboratório no início do semestre, conforme datas de aulas 

práticas previstas em Plano  de Ensino, o qual é realizado em formulário 

próprio. Os modelos de requisição,  bem  como as requisições realizadas 

durante os semestres, ficam disponíveis na Pasta do Laboratório. 

O laboratório é atendido por três técnicos, os quais revezam durante 

os períodos manhã, tarde e noite. 

O horário de funcionamento do laboratório ocorre das 7h:20min às 
 

10h:55min. No período da manhã. Durante a noite, o Laboratório permanece 

aberto das 19h:20min às 22h:55min. 

Caso haja necessidade de alunos estudarem em período alternado ao 

seu  horário normal de curso, ou mesmo desenvolvimento de projetos de 

pesquisa em dias de segunda a sexta, o laboratório fica disponível durante o 

período da tarde,  permanecendo aberto das 13h:20min às 16h:55min. Aos 

sábados, está disponível no periodo das 7h:20min às 10:55min. da manhã. 



Para sua utilização, o usuário deverá realizar prévia solicitação, preenchida 

em formulário próprio (Pasta Secretaria) para ser autorizado a utilizá-lo. 

Os Equipamentos e Reagentes disponíveis neste laboratório, 

encontram-se descritos em Anexo. 

 
 

LABORATÓRIO L-03 - Laboratório de Anatomia 
 

O laboratório de Anatomia Humana, denominado L-03, encontra-se 

instalado  em uma área física de 90 m
2
, com piso cerâmico, paredes de 

alvenarias pintadas com tinta óleo laváveis, uma ampla iluminação natural e 

artificial possibilitando  aos  alunos  um  conforto visual,  as  janelas  são de 

correr tipo blindex. Para uma  temperatura adequada o laboratório possui 

dois  ares  condicionados  de  40.000  BTUs  cada,  uma  lousa  de  fórmica 

branca, tela de projeção, e porta principal,  neste laboratório possui como 

EPC extintores para fogo tipo A, B e C. No local estão inseridas oito mesas 

de  necropsia,  40  banquetas  de  madeiras,  diversos  posters  de  sistemas 

anatômicos, dois armários com o museu anatômico, anatomopatológico e 

diversas peças anatômicas conservadas em glicerina. No referido ambiente, 

estão distribuídas  peças anatômicas humanas, fixadas em formol 10% e 

acondicionadas em caixas de acrílico, as quais encontram-se dispostas em 

armários com porta de vidro, sendo seu  interior ilumimado com lâmpadas 

fluorescentes. 

O laboratório possui dois cadáveres adultos dissecados que estão em 

uso  e  outros  dois  que  estão  com  processo  em  andamento,  membros 

inferiores  dissecados  e  varias  articulações  que  estão  a  disposição  dos 

alunos, todos este acervo anatômico citado está conservado e 

acondicionado em uma cuba de 2m
2  

de formol a 10%. 
 

O laboratório está equipado com bancadas de aço inox, tanques para 

armazenagem para peças anatômicas e mesas de necropsia, no qual o 

aluno tem a oportunidade de conhecer as diversas variações anatômicas. 

A  disciplina  lecionada  neste  ambiente  é  de  Anatomia  Humana  e 
 

Fisiologia Humana, em anexo o descritivo de todo material do laboratório. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



LABORATÓRIO L-05 - Laboratório de Ciências Naturais 

O Laboratório L-05 possui 90 m
2  

de área, piso cerâmico, paredes de 

alvenarias pintadas com tinta óleo laváveis, uma ampla iluminação natural e 

artificial  possibilitando  aos alunos  um  conforto visual,  as  janelas são de 

correr tipo blindex.  Para uma temperatura adequada o laboratório possui 

dois ares condicionados de 40.000 BTUs cada, uma lousa de fórmica branca 

e uma tela de projeção, porta principal EPC como extintores para fogo tipo A, 

B  e  C,  No  local  estão  inseridas  três  bancadas  de  fórmica  branca  com 

quarenta banquetas. 

O laboratório se encontra com diversos exemplares da flora de clima 

tropical e alguns exemplares da fauna de ambiente temperado, um banco de 

frutos  secos,   carnosos.  Este  ambiente  também  possui  alguns  animais 

taxidermizados e outros  conservados com técnicas diferentes, porém uma 

grande quantidade de espécies de interesse toxicológico e parasitário. 

As disciplinas lecionadas são: Farmacobotânica e Farmacognosia. 
 

 
 

LABORATÓRIO L-06 - Laboratório de Microscopia 

Este laboratório possui 90 m
2   

de área, piso cerâmico, paredes de 

alvenarias pintadas com tinta óleo laváveis, uma ampla iluminação natural e 

artificial  possibilitando  aos alunos  um  conforto visual,  as  janelas são de 

correr tipo blindex.  Para uma temperatura adequada o laboratório possui 

dois  ares  condicionados  de  40.000  BTUs  cada,  uma  lousa  de  fórmica 

branca, uma tela de projeção, porta  principal e como EPC extintores para 

fogo tipo A, B e C, No local estão inseridas sete bancadas de fórmica branca 

o  sendo  seis  delas  instaladas  com   tomadas  para   uso  de  lupas  e 

microscópios, dois armários de metais para armazenar matérias de consumo 

e equipamentos. 

Para  o manuseio,  assepsia  e  coloração  o  laboratório  possui  uma 

bancada  de  granito  preto,  com  quatro  pias  e  armário  embutido  onde  é 

armazenado parte dos produtos e reagentes, descritos em anexo. 

Neste laboratório se encontram diversos caixas de lâminas prontas de 

Histologia,   parasitologia,  citologia,  microbiologia,  botânica,  patologia  e 

embriologia equipamentos e produtos químicos dos quais estão no anexo. 

As principais  disciplinas proferidas  neste Laboratório são: Biologia 



Celular; Histologia, Hematologia, Embriologia, Microbiologiae Parasitologia. 
 

Os Equipamentos e Material disponível no Laboratório L-06 estão 

descritos em Anexos. 

 
LABORATÓRIO  L-08  -  Laboratório  de  Análises  Clínicas  –  Escola  - 

LACFIO 

As instalações do Laboratório de Análises Clínicas - Escola - LACFIO 

possuem  dimensão, construção e localização adequadas para atender às 

necessidades da  realização de exames clínicos e minimizar interferências 

que possam comprometer a sua validação. Está instalado em uma área total 

de 180 m
2
, devidamente distribuídas em 4 setores (Parasitologia, Bioquímica 

e Imunologia Clínica, Hematologia e Líquidos Corporais e também 

Microbiologia). 

A  planta   do   Laboratório   LACFIO   possibilita   a   separação   das 

diferentes atividades a fim de garantir que os exames sejam realizados com 

segurança, evitando possíveis interferências. 

O LACFIO  possibilita além  da realização dos exames, o 

armazenamento de materiais, documentos, reagentes e sistemas biológicos. 

Possui  ainda,  um  sistema  de  comunicação  interno  e  externo  adequado. 

Neste ambiente são realizados exames clínicos  nas  seguintes 

especialidades: 

− Bioquímica; 
 

− Hematologia; 
 

− Imunologia; 
 

− Microbiologia 
 

− Parasitologia; 
 

− Uroanálise; 
 

 
 

Além do LACFIO prestar atendimento à comunidade como laboratório 

escola,  o   mesmo  também  será  utilizado  como  laboratório  de  ensino, 

atendento as disciplinas de Parasitologia Clínica; Hematologia, Bacteriologia 

e Micologia Clínica; Citologia Clínica, Imunologia Clínica e Fluidos Corporais, 

desde que haja compatibilidade de horário. 



Os detalhes das instalações, assim como a relação dos equipamentos 

estão descritos em Anexo. 

 
 

FARMÁCIA ESCOLA 
 

A Farmácia Escola está instalada na área central do município de 

Ourinhos, anexa à Farmácia Popular (FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz), 

programa em  parceria  com governo federal, com o qual o Curso mantém 

convênio. Está instalada em um área de 210,34 m
2
. Além da área instalada 

da Farmácia Escola. A Farmácia Popular vem em anexo, com área de 59,26 

m
2
. 

 

O ambiente possibilita a efetiva aplicação do estágio supervisionado 

dos  discentes, que terão profissionais supervisores e todo o contexto para 

aproximação   do   discente  com  a  realidade  profissional,  solidificando  o 

conteúdo teórico. 

O objetivo  do  estágio  supervisionado  realizado  neste  ambiente  é 

capacitar  o discente para o desenvolvimento e solidificação das seguintes 

competências e habilidades   gerais: tomada  de  decisões, liderança, 

administração   e   gerenciamento   e   educação   permanente;   bem como 

competências    e   habilidades específicas:    atuar na  pesquisa, 

desenvolvimento,  seleção, manipulação, produção,  armazenamento e 

controle de qualidade  de  insumos, fármacos, sintéticos, recombinantes e 

naturais, medicamentos,  cosméticos,  saneantes e  domissaneantes e 

correlatos;   exercer  a farmacoepidemiologia; atuar  no  planejamento, 

administração  e  gestão  de   serviços  farmacêuticos,  incluindo  registro, 

autorização de produção, distribuição e comercialização de medicamentos, 

cosméticos, saneantes, domissaneantes e  correlatos; interpretar e avaliar 

prescrições;  formular  e  produzir  medicamentos  e  correlatos;  desenvolver 

atividades  de  garantia   de  qualidade  de medicamentos, cosméticos, 

processos e serviços onde atue o farmacêutico. 

Além do estágio, a criação deste ambiente visa atender as seguintes 

disciplinas  Farmacotécnica I, Farmacotécnica II, Cosmetologia e Estética, 

Farmácia  de  Manipulação,  uma  vez  que  parte  do  conteudo  prático  das 

mesmas seriam ministradas neste espaço. 



Este projeto poderá permitir ainda a implantação de 

procedimentos tercerizados, de parcerias e convênios no desenvolvimento, 

produção   e   controle  de  qualidade  de  especialidades  farmacêuticas  e 

correlatos, sendo  hoje  uma área carente da prestação destes serviços e 

sempre em busca de profissionais qualificados. A realização destes serviços 

terceirizados já é uma prática  comum à diversas instituições, gerando um 

capital  para  manutenção  da  estrutura,  encargos  pessoais,  aquisição  de 

novas tecnologias. Além de disseminar o nome da instituição em indústrias, 

farmácias de manipulação, prefeituras; abrindo um canal de  comunicação 

para futuros estágios e oportunidades de emprego para os alunos das FIO. 

O campo de estágio na área industrial na nossa região é limitado, 

portanto   a   estrutura  instalada  possibilita  a  realização  do  estágio  nas 

dependências  da  IES,  com  o  devido  acompanhamento  e  dedicação  do 

professor da área, promovendo uma formação sólida e de qualidade. 

Os detalhes das instalações, assim como a relação dos equipamentos 

estão descritos em Anexo. 

 
Laboratório de Biologia Molecular 

O  Laboratório  de  Biologia  Molecular  possui  uma  área  de  30m
2 

iluminado  por lâmpadas fluorescentes  e com  temperatura controlada por 

aparelho de ar-condicionado, com controle remoto de temperatura. 

Bancadas de granito com pias de aço inoxidável, que formam um “U” no 

conjunto e bancada de granito no centro do laboratório para manipulações. 

Todas as bancadas possuem armários de fórmica com múltiplas gavetas de 

tamanhos variados para acondicionamento de vidraria, reagentes, corantes, 

descartáveis,  materiais  de   plástico   e  outros  produtos  relacionados  e 

equipamentos de limpeza. 

O  espaço  é  utilizado  para  as  aulas  práticas  das  disciplinas  de 

genética  e  biologia  molecular.  O  Laboratório  de  Biologia  Molecular  está 

localizado na área comum de Laboratórios do Hospital Veterinário das FIO, 

sendo que neste ambiente  também são realizadas atividades de pesquisa 

científica  e  cursos  de  extensão  na   área  de  Biologia  Molecular.  Tem 

capacidade para atender aproximadamente 30 estudantes por turma. 



Anexo ao Laboratório de Biologia Molecular das FIO, está instalado 

também um pequeno anfiteatro com capacidade para atender 100 alunos. 

Os detalhes das instalações do Laboratório de Biologia Molecular, 

assim como a relação dos equipamentos estão descritos em Anexo. 

 
 

Equipamentos : 
 

- 1 TermocicladorAppliedBiosystems, modelo Veriti 96-Well Termal Cycler; 
 

- Bancada de fluxo laminar vertical Pachane, modelo PA 50; 
 

- Balança analítica digital TDS Instrumental Tecnológica, modelo FA-2104N 
 

- Máquina para produção de gelo Yuan-Feng, modelo IceMacSuper 50; 
 

- Centrífuga refrigerada HettichZentrifugen, modelo Universal 320R; 
 

- Cubas horizontais para eletroforese Apelex, modelos pequeno, médio e 

grande; 

- Fontes para eletroforese Apelex (PS 304 e 305) 
 

- Equipamento para visualização (UV e luz branca) de géis de agarose ou 

poliacrilamida (MiniBIS Pro, DNR Bio-Imaging Systems, Jerusalém, Israel) 

acompanhada de desktop Dell com o software instalado (Gel Quant, v.2.7, 

DNR Bio-Imaging Systems) para captura e análise da imagem do gel; 

- Refrigerador Duplex, marca Dako com capacidade 320L 
 

- Vidrarias necessárias para o desenvolvimento de experiemntos na área de 

biologia  molecular e todos os reagentes necessários para realização das 

Reações em  Cadeia  da Polimerase (PCR), análise em gel de agarose, e 

Digestões com enzimas de restrições. 

 
 
 
 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS ANALÍTICOS 
 

O gerenciamento de resíduos analíticos é constituído por um conjunto 

de procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases 

científicas e  técnicas, normativas e legais com o objetivo de minimizar a 

produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um 

encaminhamento  seguro,  de  forma  eficiente,  visando  a  proteção  dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do 

Meio Ambiente. 



Neste sentido, vale ressaltar que as FIO, visando o bem estar da 

comunidade acadêmica, bem como a responsabilidade ambiental, executam 

o Plano  de  Gerenciamento de Resíduos Analíticos (PGRA) desenvolvido 

pela Empresa Biotec (Cópia do Contrato em Anexo). 

Este gerenciamento está em conformidade com a legislação 

Ambiental vigente segundo a Resolução nº 358 de 29 de abril de 2005 do 

CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente). 

 
 
 
 
 

Laboratório - Brinquedoteca 

 
O projeto Brinquedoteca nas FIO organiza-se em  sala própria, projetada 
para  cumprir  com  dois  grandes  objetivos:  atendimento  à  comunidade  e 
formação de espaço para pesquisa e estudo sobre a infância e o brincar. 
Através da atividade lúdica a criança assumirá papéis sociais, pela imitação, 
nas  relações interpessoais e em  grupo,  levando-a a construir  hipóteses, 
conviver   com   limites,  desenvolver   conduta   autônoma   e  de  parceria. 
Construída para atender as necessidades infantis, acaba por possibilitar aos 
futuros professores um espaço para pesquisa e reflexão sobre o 
desenvolvimento da aprendizagem,  da inteligência, da personalidade, das 
relações sociais, das potencialidades das crianças. 
A brinquedoteca, assim, também serve  como lócus de estágio 
supervisionado na  Educação Infantil. A fundamentação  teórica é 
desenvolvida em disciplinas específicas do currículo. 

 
Recursos existentes: 

 
•  Espaço apropriado para a construção da brinquedoteca; 

 

•  Fantasias,  máscaras,  sapatos,  maquiagem,  esmaltes,  cabides,  araras, 

adornos  diversos,  escova  e  pente  de  cabelo,  chapéus,  bonés,  perucas, 

mesinha e cadeira pequena. (cantinho das fantasias). 

•  Cestas grandes, gibis, jornais, revistas variadas, almofadas. (cantinho da 

leitura). 

•  Jogos diversos. (cantinho dos jogos) 
 

•  Fantoches (cantinho do teatro) 
 

•  Brinquedos diversos como   bonecas,   carrinhos,   etc.   (cantinho dos 

brinquedos) 



 

•  Materiais  de  pintura  como  giz  de  cera,  lápis  de  cor,  guache,  papéis 

diversos. (cantinho da pintura). 

•  Sucatas em geral (cantinho da oficina de brinquedos) 
 

•  Tapete de E.V.A. com números e letras; 
 

•  Almofadas; 
 

•  3 Armários; 
 

•  2 jogos de Mesas e cadeiras infantis; 
 

•  Espelho; 
 

•  Jogos pedagógicos: 4 caixas de material dourado, 4 caixas de blocos 

lógicos, 4 caixas de cuisineire, e outros. 


